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На основу члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – План праћења стања животне средине у зони 

утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац – Велика Плана (L=54,7km) (713130000 

Саветодавне услуге у области заштите животне средине) 

  

Уговорена вредност: Укупна уговорена цена са свим пратећим трошковима 

износи 1.234.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.480.800,00 

динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена без 

ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 24. јула 2017. године примљене су понуде од два понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» 

Београд, «ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД» 

д.о.о. Београд и «ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ» Београд, је највиша  

понуђена и износи 1.423.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.707.600,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка понуда групе 

понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд, «ANAHEM» d.о.о. 

Београд и «ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ» а.д. Нови Сад, је најнижа 

понуђена и износи 1.234.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

1.480.800,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД» 

Београд, «ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД» 

д.о.о. Београд и «ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ» Београд, је највиша  

понуђена, прихватљива и износи 1.423.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 1.707.600,00 динара са порезом на додату вредност, а заједничка 

понуда групе понуђача «САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.о.о. Београд, 

«ANAHEM» d.о.о. Београд и «ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ» а.д. Нови 

Сад, је најнижа понуђена, прихватљива и износи 1.234.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 1.480.800,00 динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 17. новембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 15.12.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП» д.o.o., Београд, Улица Немањина број 6/IV, 

матични број 07451342, ПИБ 100003172, број рачуна 205-2871-11 код 

«KOMERCIJALNA BANKA» AD Београд, телефон 011/3618-134, који заступа 

директор Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Члан групе понуђача: 

«ANAHEM» d.o.o., Београд, Улица Моцартова број 10 , матични број 17615980, 

ПИБ 103604091, који заступа директор Латинка Славковић - Бошкоски 

«ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ» а.д. Нови Сад, Улица Школска број 3, 

матични број 08112517, ПИБ 101708085, кога заступа директор Жељко Томић 

 

Период важења уговора:  

Нацрт – радну верзију плана праћења стања животне средине Понуђач је обавезан 

да достави Наручиоцу у року од 60 дана од дана закључења уговора, у електронској 

форми, на српском језику. Понуђач је пре почетка мерења у обавези да достави 

нацрт Програма мерења нултог стања Наручиоцу на проверу и консултацију. 

Рок за завршетак израде финалне верзије плана праћења стања животне средине је 

85 дана од дана закључења уговора 
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